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AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO  
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS  Nº 

019/2019
O Município de Linhares, Estado do 
Espírito Santo, através da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria Nº 976/2019, de 13/12/2019, 
torna público para conhecimento dos 
interessados o resultado da TOMADA DE 
PREÇOS  Nº 019/2019, conforme abaixo:
Empresa Vencedora: ARMS SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA 
A Comissão Permanente de Licitação 
informa ainda, que abre-se o prazo legal 
para interposição de recursos.

Linhares-ES, 08 de abril de 2020.
Kátia Cilene dos Santos Félix

Presidente da CPL

SEMANA SANTA
Governo decreta ponto facultativo nas repartições 

estaduais nesta quinta (09)

O governador do Estado, Renato Casagrande, decretou 
ponto facultativo nesta quinta-feira, dia 09 de abril, nas 
repartições públicas do Executivo Estadual, em virtude das 
tradições culturais da Semana Santa. Também não haverá 
expediente na sexta-feira (10), feriado nacional. A medida 
reforça a necessidade de distanciamento social como 
forma de prevenção à transmissão do novo Coronavírus 
(Covid-19).
“Essa data não costuma ser ponto facultativo, mas estamos 
decretando, com exceção dos serviços essenciais. 
Precisamos, nesta semana, de um trabalho mais intenso de 
isolamento. O número de casos no Brasil tem crescido e de 
mortes também. Aqui no Estado estão crescendo os casos 
e, infelizmente, já perdemos seis pessoas. Precisamos nos 
esforçar um pouco mais no isolamento social e ainda mais 
com as pessoas do grupo de risco”, afirmou o governador.
Renato Casagrande - Governador

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (08-04-
2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

CRÉDITO SOLIDÁRIO DE CONSUMO TERRA

O QUE É O CRÉDITO SOLIDÁRIO DE CONSUMO TERRA?
É um apoio emergencial de até R$600 para consumo de necessidades básicas, sem 
juros, carência de até 6 meses para inicio da primeira parcela e prazo máximo de 18 
meses pra pagamento. O fundo de crédito solidário é gerido pelo Banco Terra e é 
rotativo, ou seja, quem adquirir assume o compromisso de pagar o valor para que 
outras pessoas em vulnerabilidade financeira também possam acessar.

CRITÉRIOS PARA TER DIREITO

- Empreendedor da Região 5 de Vila Velha-ES e/ou da Economia Solidária Capixaba;
- Maior de 18 anos;
- Não apresentar dividas junto ao Banco Terra;
- Apresentar referencias comerciais;
- Renda Familiar de até R$522,50 por pessoa ou renda total de até R$ 3.135,00;
- Aprovação da Comissão de Crédito do Banco Terra; 
- Ter conta no aplicativo e-dinheiro.

PARA ACESSAR

Solicitação: preencher o cadastro online no 
(https://forms.gle/Uvh8Sh3u3Ex9s2Ln9 ) para entrar na fila do crédito e dar 
inicio ao processo. Na sequência o agente de crédito do Banco Terra vai entrar 
em contato para preencher a ficha sócio-econômica.

Análise: A comissão de crédito vai analisar a ficha socioeconômica e dar o parecer 
de acordo com os critérios estabelecidos. 

E-dinheiro: O recurso será depositado na sua conta do aplicativo e-dinheiro, onde 
você vai poder consumir nos locais credenciados, pagar contas e boletos, colocar 
créditos no celular ou transferir para a conta no banco de sua preferência. As 
parcelas serão cobradas através do sistema do e-dinheiro que poderão ser quitadas 
no aplicativo ou diretamente no Banco Terra.

QUEM ESTÁ OFERTANDO O CRÉDITO PRODUTIVO

Banco Terra: Banco de Desenvolvimento Comunitário da Região 5 de Vila Velha e 
sua agência fica em Terra Vermelha, foi fundado em 2006 e realiza projetos e ações 
voltados para o desenvolvimento sustentável da região, prestando serviços de 
finanças solidárias para a comunidade seguindo os preceitos da Economia Solidária.

Rede Desenvolver: É a rede Capixaba de Bancos Comunitários com 12 Bancos de 
Desenvolvimento Comunitário da Economia Solidária no Espirito Santo.

OBS:
- Parceria com a ADERES, crédito oferecido em outros locais através de 12 bancos 
espalhados pelo estado que é a Rede de Bancos Comunitários Capixaba a Rede 
Desenvolver.
- Esse programa é referenciado no Termo de Colaboração nº 0001/2019, com 
recursos da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do 
Empreendedorismo - Aderes - Governo do Espírito Santo para operacionalização do 
crédito pelo Banco Terra.

INFORMAÇÕES: institutogg5@hotmail.com / (27) 99739-5633 / @institutogg5


